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1.

Bäljane å

Ett utkast på redovisning av miljökontrollen har kommit in. Den behöver en mindre
revidering. Därefter kommer en redovisning av åtgärderna och miljökontrollen att
skickas till Länsstyrelsen. Det framgår inte av domen när denna redovisning ska vara
inskickad, men en månad efter avslutad slutbesiktning har satts som sista datum för
detta.
Ett utkast till skötselplan finns. Enligt domen ska denna vara inskickad till
Länsstyrelsen senast en månad efter avslutad slutbesiktning. En dialog kring denna bör
föras med Länsstyrelsen. TH kontaktar de berörda handläggarna kring hur dialogen
ska föras.

2.

Återställning

Nu är även bryggan klar. Eftersom grusgången fram till bryggan inte är klar är dock
bryggan fortfarande avspärrad av säkerhetsskäl.
Det som återstår är att:
- montera bord och bänkar på grusytan vid bryggan
- sätta tak på skorstenen och sätta upp montrar och belysning i industriminnet
- sätta upp stängsel och grindar runt hagarna
- ersätta de växter som inte klarat sig
Slutbesiktning av entreprenaden (stora saneringen, Bäljane å och återställning 20162018) hölls 2018-11-20. Då handlingarna inte var fullständiga fortsätter
slutbesiktningen 2019-02-14.
Ytterligare behov av åtgärder kan visa sig efter vintern eller vid de kommande
garantibesiktningarna (2022-2023).
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3.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet går över till fasen ”efter åtgärd” 2019, vilket innebär två
provtagningsomgångar per år. Tre nya gv-rör vid ån ersätter fyra borttagna. Borttagna
gv-rör på övriga området ersätts inte. Kontrollprogrammet är för närvarande planerat
att fortsätta tom 2023. Målsättningen är att det därefter ska kunna avslutas. Detta bör
vara möjligt då det finns en provtagningspunkt en bit nedströms i Bäljane å som ingår
i Rönne ås kontrollprogram.
Nya gv-rör är satta runt barriären för att utreda de förhöjda halterna av krom som
kommer i en av dräneringarna. Provtagning av dessa tillsammans med provtagning i
fyra dagvattenutlopp läggs som extra provtagning utöver kontrollprogrammet. Den
extra provtagningen ersätts som ÄTA-arbete och redovisas separat (dock läggs alla
resultaten in i samma excelfil).

4.

Informationsinsatser

Återstår att ta fram informationsskyltar att sätta vid ingångarna till området samt vid
vissa intressanta delar, tex salamanderdammarna och faunadepåerna. Naturcentrum
kommer att hjälpa till med att ta fram texter till dessa skyltar.
Åtgärderna i Bäljane å kommer att presenteras på Renare Marks vårmöte 2019.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Ekonomi

Utfallet för kostnaderna för 2018 är blev ca 16,6 Mkr. Med en budget på 18,1 Mkr och
ett underskott från förra året på ca 2,9 Mkr innebär det att bidragsprojektet hamnade
på ett underskott på ca 1,4 Mkr vid årsskiftet. Skillnaden mot det tidigare förväntade
underskottet på ca 3 Mkr ligger till största delen i att utbetalningen av innehållna
medel på 1,4 Mkr skjuts upp till 2019 (pga ej avslutad slutbesiktning).
Prognosen är fn ett överskott på ca 0,5 Mkr 2019. Här finns dock en osäkerhet
avseende behovet av renovering/korrigering av utförda åtgärder som gör att
överskottet skulle kunna bli både något lägre eller något högre. Kostnaderna för 2020
och 2021 beräknas ligga på budget och därmed kommer projektet att ligga på ett
överskott på ca 0,5 Mkr som skjuts framåt. Denna summa kan komma att behövas om
garantibesiktningarna 2022-23 visar på ytterligare behov av renovering/korrigering av
åtgärderna. Vid behov kommer vi att ansöka om omfördelning av medel från 2019 till
2022-23.
Den långsiktiga prognosen för hela bidragsprojektet 2014-2023 ligger alltså på budget,
som är 107 Mkr.

5.2

Tidplan

Slutförande av slutbesiktningen sker den 18 februari.
Det mesta av de återstående arbetena görs våren 2019.
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6.

Övrigt

Slutredovisning med erfarenhetsåterföring på de delar av bidragsprojektet som
genomförs 2014-2018 lämnas in våren 2019 och beskriver då också vad som återstår
att göra. Sedan kommer en kompletterande redovisning att lämnas in när projektet är
helt klart. I nuläget är kontrollprogrammet planerat att vara till 2023.

7.

Kommande möten

Nästa möte blir den 24 april kl. 13.30-15.
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